
  
 

                                                                                                  5. sz. napirendi pont 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 
 
 
 
53-110/2011. ikt. sz. 
 
 
 

Az előterjesztés törvényes: 
 
 

                                                                                                    dr. Barta László 
 

 
 

 

JAVASLAT 
 

I.   
A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja 

 
         II. 

a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a  
125/2011. (XI. 22.) Kgy. határozat 

 
végrehajtására vonatkozó intézkedések jóváhagyására 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 15-ei ülésére 
Előkészítette: dr. Sárközi Judit 



 2 

 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
 A testület a 112/2011. (X. 14.), valamint a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozataival döntött 
arról, hogy a megyei önkormányzatok intézményfenntartói szerepének megszüntetésére, 
emellett vagyonának állami tulajdonba vételére vonatkozó Kormányzati javaslatra (ma már 
törvényi szintű szabályozás), továbbá Salgótarján Megyei Jogú Város és Hollókő Község 
Önkormányzata megkeresésére tekintettel a Bányamúzeum és Hollókő átfogó fejlesztését 
megvalósítandó pályázatok módosított feltételeinek megfelelő előkészítésére és beadására, 
valamint az érintett ingatlanok, ingók használatának joga ingyenes átadására a két 
önkormányzattal megállapodást kíván kötni. 
A közgyűlés legutóbbi, novemberi ülésén a 125/2011. (XI. 22.) Kgy. határozattal arról is 
rendelkezett, hogy a Hollókőn található, ám a megyei tulajdonban lévő valamennyi ingatlan 
használatáról, üzemeltetéséről Hollókő Község Önkormányzatával évek óta fennálló 
megállapodást meghosszabbítja, ugyanakkor tudomásul vette, hogy a pályázattal érintett 
vagyonelemek használatának joga átadására irányuló szándék realizálása hatást gyakorolhat 
ezen hosszú távú megállapodás tartalmára is.  
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-ei ülésén úgy döntött, hogy 
részt vesz a Bányamúzeum József Lejtősakna és felszíni kiállító épület megépítésének, új 
kínálati-kiállítási rendszerbe foglalásának megvalósítását biztosító projektben, törekedve a 
pályázattal érintett vagyontárgyak térítésmentes tulajdon átruházás keretében történő 
megszerzésére. Ennek érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi 
Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárságához és a Nógrád Megyei 
Kormányhivatalhoz fordult, azonban jelen előterjesztés elkészítése időpontjáig válasz nem 
érkezett. 
Figyelemmel arra, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvényt az Országgyűlés 2011. november 21-ei ülésnapján 
elfogadta, melynek értelmében az állam általi átvétel alól kivételt képez egyes 
megállapodásban meghatározott – de jelenleg nem ismert – vagyonelemek köre, a következő 
határozati javaslatok elfogadására kérem a T. Közgyűlést. 
 
 
Salgótarján, 2011. december 1. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
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I. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja 

végrehajtására vonatkozó intézkedések jóváhagyására 
 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a 112/2011. (X. 14.) Kgy. 
határozat 1. pontja szerinti kezdeményezése Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése általi 
befogadására vonatkozó döntését, és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, 
valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és 
Választásokért Felelős Államtitkára válasza függvényében továbbra is fenntartja szándékát a 
Bányamúzeum fejlesztését biztosító pályázatban konzorciumi partnerként való 
közreműködésre, a pályázattal érintett vagyonelemek ingyenes átadására. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottja, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi 
Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkára döntésének megfelelő megállapodás 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával történő aláírására. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

   dr. Barta László főjegyző 
 

 
Salgótarján, 2011. december 15. 

 
 
 

 
 

Becsó Zsolt       dr. Barta László 
   Nógrád Megyei Önkormányzat         Nógrád Megyei főjegyző 
       Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 

II. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a  

125/2011. (XI. 22.) Kgy. határozat 
végrehajtására vonatkozó intézkedések jóváhagyására 

 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hollókő, belterület 38, 40/1, 41, 375, 392, 
407, 408, 409 hrsz-ú ingatlanok használatára Hollókő Község Önkormányzatával 2009. 
április 2-án egységes szerkezetbe foglalt megállapodást – e határozat melléklete szerint – 
módosítja. 
Utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a megállapodás módosítás aláírására. 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
    dr. Barta László főjegyző 
 
 
 
Salgótarján, 2011. december 15. 

 
 
 

 
 
 

 
Becsó Zsolt       dr. Barta László 

   Nógrád Megyei Önkormányzat         Nógrád Megyei főjegyző 
       Közgyűlésének elnöke 
 
 

 



…./2011. (XII. 15.) Kgy. határozat melléklete 

MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó 
Zsolt, a közgyűlés elnöke), mint tulajdonos, a továbbiakban: Tulajdonos, 
másrészről Hollókő Község Önkormányzata (3176 Hollókő, Kossuth út 74., képviseli: Szabó Csaba 
polgármester), mint használó, a továbbiakban: Használó között. 
 
Felek rögzítik, hogy több évre nyúlik vissza köztük a világörökségi település védelmére, megőrzésére irányuló 
együttműködés, melynek keretében – 2009. évtől kezdődően – közösen vesznek részt a Kiemelt turisztikai 
attrakciók fejlesztésére irányuló pályázat összeállításában, benyújtásában, a költségek finanszírozásában. 
 
1. Felek a közöttük ingatlanok használatára vonatkozó, 2009. április 2-án egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodást az alábbiak szerint módosítják. 
 
2. A felek a megállapodás 1., 2., 3., 6., 8. pontját közös megegyezéssel a következőképpen módosítják: 
 

„1. A Tulajdonos – Hollókő világörökségi település védelméhez és fennmaradásához fűződő közérdek 
érvényesítése érdekében, mint az egyetemes érték megőrzését szolgáló kezelést ellátó települési 
önkormányzatnak – használatra átadja, a Használó használatra átveszi az alábbi Hollókő belterületén 
található ingatlanokat: 
- Turista szállás, 375 hrsz., Petőfi út 10. 
- Turista szállás, 407, 408 hrsz., Petőfi út 7. 
- Turista szállás, 392 hrsz., Petőfi út 30. 
- Szövőház, 38, 40/1, 41 hrsz., Kossuth út 94. 
- Étterem, 409 hrsz., Kossuth út 93-95. 

 
A használat kiterjed az ingatlanokban elhelyezett, a Tulajdonos tulajdonát képező ingóságokra a 
megállapodás mellékletét képező leltár szerint.” 

 
„ 2. Jelen megállapodás 2002. január 1-jétől 2025. december 31-ig határozott időtartamra szól.” 

 
„ 3. A használat térítésmentes, bárminemű adófizetési kötelezettség Használót terheli.” 

 
„6. a) Használó kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségén, folyamatosan gondoskodik az ingatlanok 

karbantartásáról, elvégzi a rendkívüli javításokat; értéknövelő beruházásokat csak külön megállapodás 
keretében végezhet. 

b) Felek rögzítik, hogy a „Próbáljon szerencsét Hollókőn” projekt megvalósítását – szükség esetén – 
konzorciumi megállapodásban való közreműködéssel is elő kívánják segíteni. 

c) Tulajdonos a korábban elkészült pályázati dokumentációt Használónak ingyenesen átadja.” 
 

„8. Használó az értéknövelő ráfordításai tekintetében Tulajdonossal szemben igényt nem támaszt, arról 
visszavonhatatlanul lemond.” 

 
3. Felek a megállapodás 7.,  9. pontjait hatályon kívül helyezik. 

        
4. A megállapodás módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak érvényben. 
 
Jelen megállapodást a Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése … /2011. (….) Kgy. határozatával, 
Hollókő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2011. (….) sz. határozatával jóváhagyta. 
 
Salgótarján, 2011. december ……    Hollókő, 2011. december ……. 
 
 
 

  Becsó Zsolt     Szabó Csaba 
                       a közgyűlés elnöke     polgármester 
 
  Ellenjegyző:     Ellenjegyezte: 
 
 
 
           dr. Barta László                Füzesi Hajnalka 
           megyei főjegyző                     körjegyző 


